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Instruktion inför workshop: 

Filosofiska angreppssätt på miljöetiska problem 

(Endast för fristående studenter) 

 

Det här momentet av kursen utgör de 1,5 hp som endast de som läser kursen fristående ska läsa. 

Förberedelserna inför, och genomförandet av, workshopen den 17 april är ett examinerande moment 

för de studenter som läser kursen fristående. Det betygsätts U – G. 

Inför workshopen ska ni i grupper läsa in er på en filosof, och utifrån denna filosofs idéer och tankar 

formulera ett svarsalternativ till var och en av de sju moraliska frågeställningarna. (se längst ner i 

dokumentet.)  

P          o                         o   o     o        ”Wo    o  17       ”                  upp 

de svarsalternativ ni formulerar. Detta för att ni ska kunna försäkra er om att de olika grupperna 

skriver olika svarsalternativ 

Frågorna och svarsalternativen kommer vi att använda på workshopen den 17/4, då vi ska låta HUB-

                     ”          o o       ?”-test. De kommer att få höra frågorna och välja det 

alternativ de mest sympatiserar med på varje fråga. Sedan räknar vi ihop poängen, och alla får veta 

vilken filosof de är. Till detta ska ni skriva en kort beskrivning av denna personlighetstyp. 

Ni ska också formulera två diskussionsfrågor per grupp, som på något sätt knyter ihop de filosofiska 

idéerna med de teman och trender som vi har tagit upp hittills under kursen.  

 

På tisdag 17/4 träffas vi (fristående studenter och amanuenser) i Småland kl 17.15 och använder de 

första 45 minuterna till att förbereda och samordna grupperna. Vi bestämmer hur testet ska utföras, 

och hur diskussionen ska utformas praktiskt 

Resten av studenterna kommer 18.15. Då gör vi först testet och tar sedan och fördjupar oss i frågorna 

som ni formulerat.  
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Testfrågorna 
 

1. En hemlös kvinna ber dig om 100 kr för att kunna ta bussen till sin son som inte velat träffa 

henne på flera år. Ger du henne pengarna? Varför/varför inte? 

 

2. Du äter vanligtvis inte kött, men blir på en formell släktmiddag serverad en saftig stek. Hur gör 

du? Varför? 

 

3. Du måste åka på affärsresa till Paris. Du kan välja mellan tåg och flyg, men tåget tar 6 gånger 

så lång tid. Vad väljer du? Varför? 

 

4. Du är VD för ett mindre företag och står inför möjligheten att miljöcertifiera verksamheten, 

med konsekvensen att du måste säga upp en av dina anställda. Hur agerar du? Varför? 

 

5. Du har just betalat av din två år gamla telefon, och din teleoperatör erbjuder dig en ny till 

förmånligt pris. Tackar du ja? Varför/varför inte? 

 

6. Du uppmärksammas på att dina pensions- och sparfonder är delvis oetiska och ohållbara. Hur 

agerar du? Varför? 

 

7. Ditt umgänge består mest av veganer och djurrättsaktivister. Du har efter en längre 

tidsarbetslöshet nu blivit erbjuden ett jobb på McDonalds. Vad gör du? Varför? 


